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Lesbrief — Dialoog 

 

Lesoverzicht 

In deze les wordt de gespreksvorm Dialoog geïntroduceerd. De les is gebaseerd op een aantal kaarten uit de 

kinderkennisbank. In het overzicht hieronder kun je zien welke. Ook staat er welke docentenhandleidingen van 

toepassing zijn. Het is raadzaam deze handleidingen even door te lezen. Je kunt de handleidingen vinden op: 

http://kinderkennisbank2.wordpress.com/ 

Kaart Naam Handleiding 

Gesprekstip Dialoog Gespreksvormen Dialoog 

Werkvormen Doorzagen Vragen stellen 

 

Lesdoel:  De kinderen leren een dialooggesprek te voeren en oefenen met de techniek van 

doorvragen.  

Korte inhoud:  Introductie van de filosofische dialoog, “uitgevonden” door Socrates. Een uitleg van de 

stappen van een dialooggesprek en het ervaren van de essentie ervan: door vragen te 

stellen en door te vragen laat je de ander nadenken. Tot slot oefenen we samen een 

dialoog over de leerplicht.  

Organisatie:  Begin in een kring met zicht op het bord. Voor de oefening doorzagen gaan kinderen in 

tweetallen aan een tafel zitten.  

Aantal lessen: 1 

Materialen:  Digibord en 2 geprinte exemplaren van het doorvraag voorbeeld (zie de bijlage bij de 

lesbrief). 

Lesduur:  Ongeveer 40 minuten. 

 

Variatie en verder oefenen: 

Met de Werkvormen Vragenvuurtje, Geen Ja/Geen Nee en Vragen naar de onbekende weg kun je het vragen 

stellen oefenen. Deze werkvormen en de bijbehorende handleiding over Vragen stellen vind je op: 

http://kinderkennisbank2.wordpress.com/ 
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Lesverloop per dia 

Cursief gedrukte teksten zijn bedoeld ter ondersteuning van de dia en kunnen worden voorgelezen. 

 

Dia 2 Lesinhoud 

Wat is…. Dialoog?   10 minuten 

Oefening Doorzagen  15 minuten 

Dialoog    15 minuten 

 

Dia 3 Wat is een dialoog? 

Met deze dia introduceren we de gespreksvorm dialoog. Bekijk na het lezen van de onderstaande tekst samen 

het filmpje over Socrates:  

 

In toneelstuk is een dialoog een gesprek tussen twee acteurs. Het is ook een manier om een gesprek te voeren met 

een groep mensen. De manier waarop wij dat doen hebben we te danken aan de Griekse filosoof Socrates. Socrates 

had een bijzondere manier van gesprekken voeren. In het oude Athene sprak hij mensen op de markt aan en stelde 

ze vragen over een onderwerp. Hij deed dan alsof hij er niets vanaf wist en dat hij daarom veel wilde vragen. Zo liet 

hij mensen zo diep over hun ideeën nadenken, dat ze wel moesten toegeven dat die niet klopten! Hij liet mensen 

ontdekken dat ze door diep na te denken dichter bij de waarheid konden komen. Plato, een leerling van Socrates, 

schreef deze gesprekken op als de dialogen uit een toneelstuk. 

 

Vraag de kinderen na het filmpje:  

Waarom noemde Socrates zijn manier van gesprekken voeren de vroedvrouwtechniek? 

 

Antwoord:  

Omdat hij dacht dat mensen de waarheid al kennen, maar dat vaak niet weten. Door vragen te stellen liet hij ze die 

verborgen kennis ontdekken.  

 

Dia 4 Vragenderwijs 

Benadruk de kern van de dialoog: Door vragen te stellen laat je elkaar nadenken! In het gesprek mag iedereen 

zijn of haar mening geven. Als je iets hoort dat niet klopt of je bent het er niet mee eens: probeer daar dan een 

kritische vraag over te stellen!  

 

Deze techniek gaan we nu oefenen met de werkvorm ‘Doorzagen’.  

 

Dia 5 Doorzagen 

Met deze werkvorm oefenen we het doorvragen. Door steeds maar weer kritische vragen te stellen laat je de 

ander nadenken over zijn of haar mening.  
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• Als je iemand “doorzaagt” bestook je hem met vragen. 

• Zo laat je hem steeds verder door denken over zijn mening. 

 

Dia 6 Doorzaagvoorbeeld 

Om een idee te krijgen van hoe het doorvragen werkt eerst een voorbeeld. Twee kinderen spelen een 

toneelstukje. De een stelt de vragen, de ander beantwoord ze.  

In het voorbeeld wordt iemand die graag hard rijdt bevraagd door een kritische vragensteller.  

 

Vraag twee kinderen of ze het rollenspel kunnen voorlezen of speel het zelf met een kind.  

 

Ondervraagde: Ik vind auto’s leuk, ik houd van hard rijden! 

Vragensteller: hoe hard zou je dan willen rijden? 

Antw: zo hard als de auto maar kan. 

Vraag: kun je overal zo hard rijden? 

Antw: niet overal, wel op de snelweg. 

Vraag: wat zijn de regels voor snelheid? 

Antw: er is een maximum snelheid, maar daar trekt toch niemand zich iets van aan? 

Vraag: wat kan er gebeuren als je te hard rijdt? 

Antw: je kunt ongelukken krijgen, bedoel je dat? 

Vraag: wie krijgt er dan een ongeluk? 

Antw: de chauffeur. 

Vraag: wie nog meer? 

Antw: mensen die ook in de auto zitten, of in de auto waar je tegen aan botst. 

Vraag: mag je jezelf laten verongelukken? 

Antw: dat is je eigen risico, dat mag je zelf weten, het is toch mijn leven. 

Vraag: mag je anderen laten verongelukken? 

Antw: ….. 

 

Bespreek het voorbeeld: 

Vraag de kinderen of ze kunnen vertellen wat er gebeurde. Snappen ze hoe de vragensteller de ondervraagde 

laat nadenken? Hoe zou het gesprek verder kunnen gaan? 

 

De ondervraagde heeft de mening: Ik vind auto’s leuk omdat ze lekker hard kunnen rijden… . De vragensteller 

bedenkt dat hard rijden ook gevaarlijk kan zijn. Door steeds nieuwe vragen te stellen laat hij de ander nadenken over 

zijn mening. Dit noem je doorvragen. Het is een spel van vragen en antwoorden! Uiteindelijk zal de ondervraagde 

moeten toegeven dat autorijden niet alleen leuk is, maar ook gevaarlijk kan zijn. Een conclusie kan zijn dat het goed 

is dat er een maximumsnelheid is.  
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Dia 7 Doorzagen oefening 

Nu gaan alle kinderen oefenen in tweetallen. Het onderwerp is leerplicht. De ondervraagde kinderen bepalen 

zelf hun mening: mogen kinderen zelf kiezen of ze naar school gaan, of zijn ze verplicht om naar school te 

gaan? De oefening verloopt als volgt: 

• Maak tweetallen; 

• Verdeel de rollen: Zager en zaagblok; 

• Het onderwerp is leerplicht; 

• Zaagblok geeft kort zijn mening over het onderwerp (wel of niet zelf kiezen of je naar school gaat) 

• De zager stelt nu vragen; 

• Verzin vragen die de ander kritisch laten nadenken over zijn mening! 

• Blijf doorvragen!!!!! 

 

Draai na een paar minuten de rollen om. 

 

Als je merkt dat het vragenstellen moeilijk is kun je zelf een paar voorbeelden geven. Een paar suggesties:  

• Als je niet naar school gaat, wat zou je dan de hele dag doen?  

• Kun je door die dingen te doen leren lezen en rekenen?  

• Denk je dat je ouders hun hele leven voor jou blijven zorgen?  

• Als je niet kunt rekenen of lezen, zou je dan een baantje kunnen vinden?  

 

Evalueer de oefening kort met de vragen: 

• Lukte het om steeds nieuwe vragen te bedenken? 

• Werd je aan het denken gezet door de vragen? 

• Ben je van mening verandert? 

 

Dia 8 Dialoogstappen 

De dialoog bestaat uit een aantal stappen: 

 

Aanleiding: In deze stap wordt het onderwerp gepresenteerd, vaak met een filmpje. 

Startvraag: De eerste vraag waarmee we het gesprek beginnen.  

Verkennen: Alles waar je aan denkt bij het onderwerp mag worden ingebracht 

Verdiepen: We gaan een paar onderwerpen uitpluizen. We kiezen daarvoor onderwerpen uit de verkenning of 

gebruiken verdiepingsvragen.  

Afronden: We kijken terug naar de startvraag. Wat zijn we te weten gekomen? Hoe denk je er nu over? 

 

In de handleiding bij de gespreksvorm dialoog vind je uitleg over de stappen, de rol van de gespreksleider en 

tips voor begeleiding per stap.  
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Dia 9 Aanleiding 

Vertel de kinderen dat we een dialoog gaan voeren over het nut van de leerplicht. Bekijk de strip en het filmpje 

met de leerplichtrap, deze leiden het onderwerp in. Ga hierna meteen door naar de startvraag. 

 

Dia 10 Startvraag 

Open het gesprek met de startvraag:  Is naar school gaan zinvol voor jou? 

Laat kinderen met elkaar in gesprek gaan over deze vraag. Dit loopt eigenlijk vanzelf over in de verkenning… 

 

Dia 11 Verkenningsvragen 

Tijdens de verkenning onderzoeken we het onderwerp in de breedte: we bekijken het van zo veel mogelijk 

kanten. Je kunt het gesprek samenvatten op het bord door de kernwoorden op te schrijven. Eventueel 

ordenen in een mindmap. 

 

Vragen die je in het gesprek kunt brengen om de verbreding te ondersteunen:  

• Als je zelf mocht kiezen, zou je dan naar school gaan? Waarom wel/niet. 

• Ga je met plezier naar school? 

• Wat doe je allemaal op school? Wat heb je daaraan? 

• Welke dingen heb je tot nu toe geleerd? Wat heb je daaraan? 

• Wat wil je na de basisschool gaan doen? 

• Is school er om te leren? 

• Is school er om andere kinderen te ontmoeten? 

• Is school er om te spelen? 

 

Dia 12 Verdiepingsvragen 

Vat de verkenningsfase kort samen. Welke dingen zouden de kinderen verder willen bespreken? Kies er een of 

twee uit voor de verdieping.  

 

Je kunt ook verder gaan met de volgende verdiepingsvragen: 

• Welke dingen die je op school leert zijn nuttig voor later? Waarvoor denk je ze te kunnen gebruiken? 

• Is het nodig dat school leuk is? 

• Wat zou je willen doen als je klaar bent met school? 

• Ervaar je school als een recht of als een plicht? 

• Is het nodig om school verplicht te stellen? 

 

Het is interessant om te kijken op wat voor termijn kinderen denken bij het beantwoorden van de vragen. Bij 

korte termijn denken gaat het om of het nu leuk, zinnig, gezellig etc.. is op school. Bij een langere termijn gaat 

het om wat je er later aan hebt: een goede opleiding zorgt ervoor dat je straks meer kans hebt werk te doen 
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dat je leuk vindt en dat genoeg geld oplevert. De gesprekstechniek van de dialoog  leent zich prima voor het 

openen van het lange termijn perspectief.  

 

Dia 13 Afronding 

Geef een korte samenvatting van het gesprek en vraag hoe kinderen nu op de startvraag zouden antwoorden: 

Is naar school gaan zinvol voor jou? Probeer om samen met de kinderen enkele voorlopige conclusies te 

trekken. 

 

 

 

 


